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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL DE SCRATCH-CICLISMO DE PISTA 

PARA JOSÉ MIGUEL AFONSO DO CLUBE FONTINHAS ACTIVA 

 

No passado dia 27 de fevereiro de 2022, o ciclista José Miguel Afonso, do Clube 

Fontinhas Activa, sagrou-se campeão nacional da modalidade de Scratch – 

Ciclismo de pista, na categoria de Elites A, no velódromo nacional de Sangalhos, 

em Anadia.   

O Scratch é uma disciplina de ciclismo de pista que consiste numa prova 

disputada ao sprint, na distância de 15 Kilómetros, nesta categoria de Elites A. 

Esta categoria pressupõe um nível físico, técnico e tático acima da média, devido 

às suas especificidades, como são o rolar em grupo, colocação e manutenção 

da posição em pista, ataques, contra-ataques, acelerações e sprint final. 

O ciclista do Clube da Praia da Vitória dominou a prova do início ao fim, sendo o 

vencedor inequívoco de mais um título nacional, que muito orgulha a Região 

Autónoma dos Açores. 

Este feito tem mais relevância ainda, tendo em conta que José Miguel Afonso 

não competia em pista há cerca de 8 anos, regressando agora a esta 

modalidade. 

O Clube Fontinhas Activa tem tido um trabalho consistente e sustentável no 

ciclismo, contribuindo para a prática desportiva regular de largas dezenas de 

atletas e colocando-se nos mais altos patamares de algumas disciplinas desta 

modalidade no contexto nacional, conseguindo agora o seu segundo titulo 

nacional, depois de em 2019 Lucas Mendonça também ter trazido para os 

Açores o titulo de campeão nacional na prova de contrarrelógio dos 

campeonatos nacionais de estrada para atletas amadores em 2019.  
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Saudamos assim este título, bem como o trabalho que está a ser desenvolvido 

por esta instituição desportiva do Concelho da Praia da Vitória, promotora e 

participante em várias provas e iniciativas na Ilha Terceira e na Região neste 

âmbito, mas também com uma participação e actividade cada vez mais 

consistente em provas nacionais. 

Saudamos todos os órgãos sociais deste clube, na pessoa do seu Presidente 

Adriano Toste, bem como todos os seus atletas. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista Açores propõe um voto de congratulação ao 

atleta do clube Fontinhas Activa José Miguel Afonso pelo título de campeão 

nacional de Scratch-Ciclismo de pista. 

Que deste voto seja dado conhecimento ao atleta, aos órgãos sociais do Clube 

Fontinhas Activa, Assembleia de Freguesia das Fontinhas, Associação de 

Ciclismo dos Açores e Câmara Municipal e Assembleia Municipal da Praia da 

Vitória.   

Horta, Sala das Sessões, 10 de março de 2022 

 

Os Deputados, 

 

Berto Messias 

 

Andreia Costa 

 

Sérgio Ávila 

 

Rodolfo Franca 

 

Tiago Lopes 


